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Arkadaşım geçen gün beni kasabamızın en yeni toplantısına davet etti. Heyecanla yola 
çıkıyorum. Toplantı bir imanlının evinde olacakmış. Ben tam zamanında geliyorum ama 
arkamdan yarım saat içinde hem yaşlı, hem genç birçok Kazak teker teker o eve gelmeye
başlıyorlar. Daha fazla kadın geliyor; hepsi de Kazakça konuşuyorlar. O bir Türk dilidir, 
ama İstanbulca'dan çok uzak. Öğrenmeden bir söz anlaşılmıyor. 

Şimdi hepimiz oturma odasında oturuyoruz, çoğumuz yerde. Yaklaşık 30 kişi gelmiştir. 
Birisi kısa bir dua ettikten sonra, gitarasını eline alıyor. Belli ki, uzun zamandan akord 
yapılmadı, ama bu ilahi söylemeye engel değildir. Arka arkaya bir sürü ilahi söylüyorlar. 
Toplantınn önderi bana anlatıyor, nasıl son zamanlarda sevindirici şeyler olurmuş. Sekiz 
kişi 'yola gelmiş'. 

Kazakların hayatında misafirleri kabul etmek çok önemli bir şeydir, o yüzden böyle 
toplantılar onlara gayet normal geliyor. Herkes kendini tanıştırdıktan sonra, İncilden bir 
parça okuyorlar. Vaaz ediliyor, ama bana göre o vaaz daha fazla bir sohbete benziyor. 
Arkasından okunan parça üzerine herkes önderlik yapmak değildir. Ama birer ruhsal anne 
ve babadırlar; amaçları 'yeni doğan' ruhsal evlatlarına bakmak, onlara sevgi göstemektir. 
Bunu görmek harika bir şey.

Toplantı devam ediyor: şimdi herkes kendi hayatından paylaşıyor. Herkes son hafta içinde
çok şeyler yaşamıştır. Yaşlı bir Kazak kadın yüksek sesle konuşmaya başlıyor: "Hatırlıyor 
musunuz, ben bir ay önce neydim? Hep sinirli ve huzursuz idim. Ama şimdi bende bir fark
görüyor musunuz?" Başkaları da onun söylediklerini doğruluyorlar, gerçekten bir ay içinde
çok değiştini söylüyorlar. Herkes bir sesle bu mesele için Allaha şükür ediyoruz.

Belki bu topluluğun 'asıl toplantı
yeri'ne ihtiyacı yok. Ve gitarayı
akord etsen de, bu insanların
beraberliğini etkilemeyecek.
Duam şu ki, bu kasabanın her bir
sokağında böyle bir hane
bulunsun - asıl bir 'Allahevi'.

Kazakistan kocaman bir devlettir
- bütün batı Avrupa kadar
(2.700.000 km2 - Bulgaristan'dan
26 ve Türkiye'den 4 kat büyük). 

Orada 16 milyon kişi yaşıyor -
bunların 60% Kazak, 25% de

Eski tip ev: 'yurt' 
denilen çadır

Yeni başkent 
Astana (Nursultan)



Rustur. Resmi dil Kazakçadır ama halk birbirleriyle daha fazla Rusça konuşuyor. 

Kazaklar çoğunlukla halk islamiyetine inanırlar. 1990 senesinde hemen hemen hiç Kazak 
imanlı yokken, bugün 16.000'den fazla imanlı olduğu sanılıyor. Çok şükür Rabbin halkı 
gittikçe büyüyor.

Hükümet bu büyümeden rahatsız oldu ve 2011 yeni bir din yasası koydular. artık ev 
toplantıları yasaktır, daha büyük kiliseler kayıt olmak zorundadır ve çok sıkı kontrol 
altındadırlar. İmanlılar gene de devam ediyorlar.

KAZAKİSTAN halkı için dua ihtiyaçları:

1. İmanlılar birliğini korusunlar, sağlam imanlı haneler oluştursunlar ve İsa Mesih için 
en ufak köylere kadar şahit olmaya cesaret bulsunlar.

2. Baskı gören ve tutuklanan önder imanda sağlam dursunlar. 

3. Başka devletlerde 4 milyon Kazak yaşıyorlar. Kazakistan'daki yeni imanlılar yavaş 
yavaş onlara müjdeyi getirmek konusunda uyansınlar.

4. Bütün devlet sağlık sorunu yaşıyor: komunist zamanında Kazakistan'da atom 
bomba testleri yapıldı ve her taraf radiasyon doludur. Eskiden dünyada en çok 
pamuk burda üretilirdi. O da toprakları mahvetti, her tarafı susuz braktı.

Tutuklanan pastor 
Makset Cabbarbergenov


